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En/Na… ... ………………………………………………….. ... PDI/PAS de la Universitat Miguel Hernàndez d´Elx, amb DNI 

…………………… ... sol·licite participar en el projecte de préstec consorciat desenvolupat per les Biblioteques 

Universitàries Valencianes. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, reconec que se 

m'ha comunicat que les dades personals subministrades en aquest formulari i obrants en els sistemes 

d'informació de la Universitat Miguel Hernàndez d'Elx seran tractats amb la finalitat de posibilitar la retirada 

de llibres en préstec de les biblioteques de la Universitat d'Alacant, Universitat de València, Universitat 

Politècnica de València i Universitat Jaume I. Aquesta finalitat està basada en la funció de difusió del 

coneixement atribuïda legalment a la Universitat Miguel Hernàndez d´Elx i en l'execució d'un contracte en 

el qual el/la interessat/ada és part. 

La meua participació implica que autoritze a la Biblioteca de la Universitat Miguel Hernàndez a que les meues 

dades personals (nom, cognom, correu electrònic, idioma per a la comunicació amb la biblioteca, i estat de 

les sancions, en cas d´existir, en la biblioteca de la institució de procedència) siguen cedits/comunicats a 

qualsevol de les Biblioteques de les universitats esmentades per a la prestació del servei de retirada de 

materials en préstec. Les dades lliurades no seran utilitzades per les biblioteques participants amb finalitats 

diferents a les estrictament necessàries per a la realització del servei de préstec a les institucions citades. 

He estat informat/ada del fet que puc exercir els meus drets en relació amb el tractament de les meues 

dades personals d'accés, rectificació i supressió, en https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-

derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/, així com sol·licitar la baixa d´aquest servei en qualsevol 

moment, en la mateixa direcció emprada per a sol·licitar l'alta. (buval@umh.es). 

Informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, drets i la Política de Privacitat de la Universitat 

Miguel Hernàndez d´Elx en el següent enllaç: https://dpd.umh.es/aviso-legal/ 

 

A……..….…, a ..……….de …………………..202….. 

 

 

Signat: En/Na. ……………………………………… 

 

Després de la seua signatura, enviar a buval@umh.es 
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